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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  27/12/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 24/27-12-2019    Αριθ. Απόφασης:  947/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 27η Δεκεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 20.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     
κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/70671/23.12.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 65,  67 του 
Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95  του 
Ν.3463/2006. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 1. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 3. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος   

 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-  Αντιδήμαρχος  
 7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  33.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

34.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 36.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
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ΑΞΙΩΝ»  
16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 
17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.  

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

42.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

 43.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

4.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικ/νος) 5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 
3.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 6.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 
Επίσης παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική  Γραμματέας  Δήμου 
Ρόδου κα. Κυριακή Νικολαϊδου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τρεις  (43), ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης.  
 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Σάββας Διακοσταματίου και ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Αγαπητός Πάλλας απεχώρησαν κατά τη διάρκεια της 
ενημέρωσης από το Δήμαρχο κ. Αντώνη Καμπουράκη και τους 
κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς 
Συμβούλους. 
 
 

Θ Ε Μ Α 3ο:  Έγκριση της με αριθμό 479/2019 Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου που αφορά: Συμπλήρωση 
της με αρ. 328/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
« Μη αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού». 
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Ο Αντιδήμαρχος  κ. Τηλέμαχος Καμπούρης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 479/2019 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η  οποία έχει ως εξής:   

  O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κος Αντώνης Β. 
Καμπουράκης,  έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/68703/13-12-2019 ως εξής: 

ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση της απόφασης 328/2019 της οικονομικής επιτροπής περί 
τελών υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

          Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.72 του Ν.3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε  με το άρθρο 3 του Ν 4623/2019, « Η οικονομική επιτροπή 
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του 
Δήμου». Ειδικότερα, εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή 
τελών, δικαιωμάτων. 

        Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ΚΥΑ 
55905/29/72019      (παροχή οδηγιών σύνταξης προϋπολογισμού 2020), η 
Οικονομική Επιτροπή έλαβε την           υπ’ αριθμόν 328/2019 απόφαση περί 
του μη αναπροσαρμογής του ύψους των τελών,  την οποία ενέκρινε το 
Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν  796/25-10-2019 απόφασή του.                               
Σύμφωνα με την  παρ.2 του Άρθρου 185 του Ν 4555/2018, η παρ. 4 του 
άρθρου 1 του            Ν. 25/1975 αντικαθίσταται ως εξής: 

Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την 
απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς 
συντελεστές. Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) 
κατ' ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως 
εξής: 

• Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
κατοικία.  

• Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, 
μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

• Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση 
πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.  

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να 
ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για 
συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό 
αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής 
ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών 
χαρακτηριστικών τους. Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών 
και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως 
εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα 
επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, 
καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού. 

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να 
οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας. 

Οι συντελεστές τελών ηλεκτροφωτισμού έχουν προσδιοριστεί το 2012 με την 
753/7-12-2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4Μ4Ω1Ρ-ΜΙΨ). 

Εισηγούμαστε τη συμπλήρωση της 328/2019 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με παράλληλη συμπλήρωση της 753/2012 Απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου                           (ΑΔΑ: Β4Μ4Ω1Ρ-ΜΙΨ)  με την πρόβλεψη τρίτου 
ανεξάρτητου συντελεστή για χρήση ακινήτων για κοινωφελείς, μη 
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κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς στο ύψος του συντελεστή των 
κατοικιών ανά δημοτική ενότητα και τοπική κοινότητα όπως ορίζεται στην 
753/2012 απόφαση Δημ. Συμβουλίου.  Η πρόβλεψη του τρίτου συντελεστή δεν 
μεταβάλλει το ισοσκελισμό των τελών. 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Σέρβου Βεατρίκης - 
Καλλιόπης και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Τηλέμαχου Καμπούρη) 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κος Αντώνης Β. 
Καμπουράκης, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά.  

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. 
πρωτ.: 2/68703/13-12-2019, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 1, εδάφιο (ιστ), του Ν. 

4623/2019,  
• Την με αρ.469/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 

«Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης 
συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής» 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει την συμπλήρωση της με αρ. 328/2019 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με παράλληλη συμπλήρωση της 753/2012 Απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου    (ΑΔΑ: Β4Μ4Ω1Ρ-ΜΙΨ)  με την πρόβλεψη τρίτου 
ανεξάρτητου συντελεστή για χρήση ακινήτων για κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς στο ύψος του συντελεστή των 
κατοικιών ανά δημοτική ενότητα και τοπική κοινότητα όπως ορίζεται στην 
753/2012 απόφαση Δημ. Συμβουλίου.  Η πρόβλεψη του τρίτου συντελεστή δεν 
μεταβάλλει το ισοσκελισμό των τελών. 

 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 
• Την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  
• Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018) και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος (σε σύνολο 41 
παρόντων μελών ψήφισαν «υπέρ» και οι 41), 

 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 479/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
που αφορά « Συμπλήρωση της με αρ. 328/2019 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με θέμα « Μη αναπροσαρμογή 



5 

 

τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού» με παράλληλη συμπλήρωση 
της 753/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την πρόβλεψη 
τρίτου ανεξάρτητου συντελεστή για χρήση ακινήτων για κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς , στο  ύψος του συντελεστή 
των κατοικιών ανά Δημοτική Ενότητα και Τοπική Κοινότητα όπως ορίζεται στην 
753/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  Η πρόβλεψη του τρίτου 
συντελεστή δεν μεταβάλλει το ισοσκελισμό των τελών. 
                                                       

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                

 

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     

 

     

 

 

 


